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RAPORT PRIVIND MODALITATEA DE DERULARE A  

PROCESULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ÎN JUDEȚUL GALAȚI,  

ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022, ÎN CONTEXTUL SITUAȚIEI EPIDEMIOLOGICE 

GENERATE DE NOUL CORONAVIRUS SARS-CoV 2.  

 

 

 Anul școlar 2021-2022 a debutat în județul Galați, ca de altfel în toată țara, sub semnul 

situației dificile generate de pandemia de  noul coronavirus SARS-CoV 2. 

 Având în vedere toate precizările și ordinele venite de la Ministerul Educației, 

Inspectoratul Școlar Județean Galați s-a preocupat în principal de limitarea efectelor pandemiei 

asupra sănătății elevilor și a personalului din instituțiile de învățământ și de asigurarea prezenței 

fizice la școală a elevilor cât mai mult timp posibil, respectând cu strictețe cadrul normativ. 

În acest sens, din 13.09.2021 și până în prezent,  Inspectoratul Școlar Județean Galați a pus 

în aplicare și a monitorizat respectarea în cadrul instituțiilor de învățământ preuniversitar a 

următoarelor acte normative: 

1. Ordinul ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 5196/1756/03.09.2021; 

2. Ordinul ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 5338/2015/01.10.2021; 

-  6 octombrie 2021 - Ordinul M.E. nr. 5349/2021 privind modificarea alin. (5) al art. 6 din 

Ordinul ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru 

aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în 

condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS - CoV - 2, 

publicat în Monitorul Oficial nr. 956 din 6 octombrie 2021; 

- 5 noiembrie 2021 - Ordinul M.E. nr. 5558/2021 privind modificarea şi completarea 

Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru 

aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în 

condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS - CoV - 2, 

publicat în Monitorul Oficial nr. 1064 din 5 noiembrie 2021; 

- 19 noiembrie 2021 - Ordinul M.E. nr. 5608/2021 privind completarea Ordinului 

ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea 

măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de 
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siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS - CoV - 2, publicat în 

Monitorul Oficial nr. 1105 din 19 noiembrie 2021; 

- 14 ianuarie 2022 - Ordinul M.E. nr. 3030/2022 privind completarea Ordinului ministrului 

educaţiei şi al ministrului sănătăţii, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de 

organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS - CoV - 2, publicat în 

Monitorul Oficial nr. 44 din 14 ianuarie 2022; 

În toată această perioadă, ca efect al aplicării legislației, a fost suspendată activitatea 

didactică cu prezență fizică pe clase de elevi sau pe școli după cum urmează: 

 

I. Situația claselor de elevi: 

1. În perioada 13.09-22.10.2021 au fost 57 de clase cu activitatea școlară online; 

2. În perioada 23.10-31.12.2021 au fost 65 de clase cu activitatea școlară online; 

3. În perioada 14.01-04.02.2022 au fost 47 de clase cu activitatea  școlară online; 

 

II. Situația școlilor: 

1. În perioada 08.11-12.11.2021, prin raportare la procentul de vaccinare a personalului 

din învățământ (sub 60%), calculat pe P.J., au fost 72 de unități de învățământ cu 

activitatea școlară online; 

2. În perioada 14.11-18.11.2021, prin raportare la procentul de vaccinare a personalului 

din învățământ (sub 60%), calculat pe fiecare structură din P.J., au fost 159 de unități 

cu activitatea școlară online; 

3. În perioada 22.11-26.11.2021, prin raportare la procentul de vaccinare a personalului 

din învățământ (sub 60%), calculat pe fiecare structură din P.J., 14 unități au derulat 

activitatea școlară online; 

4. În perioada 29.11-03.12.2021, prin raportare la procentul de vaccinare a personalului 

din învățământ (sub 60%), calculat pe fiecare structură din P.J,. a fost o singură unitate 

cu activitatea școlară online; 

5. În perioada 14.01-11.02.2022, prin raportare la procentul de paturi ocupate la A.T.I., la 

numărul de clase cu activitatea fizică suspendată și la incidență, au fost 6 școli cu 

activitatea didactică online. 
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 Principalele probleme cu care s-a confruntat învățământul preuniversitar gălățean au fost 

asigurarea condițiilor optime de siguranță sanitară a elevilor și personalului în școli, și asigurarea 

desfășurării activităților didactice online, acolo unde a fost cazul. 

 În acest sens, începând cu data de 26.11.2021 și până în prezent, au fost distribuite către 

elevi și personalul din școli, în mai multe tranșe, 830.054 de teste rapide antigen pentru 

identificarea infecțiilor cu noul coronavirus, precum și 153.000 de măști pentru a suplimenta 

cantitatea de măști procurată de unitățile de învățământ din fonduri proprii sau de la U.A.T. –uri. 

 Tot în această perioadă au avut loc 4 controale tematice care au avut în vedere, printre 

altele, modul în care sunt respectate și aplicate măsurile prevăzute în cadrul normativ cu privire la 

limitarea efectelor pandemiei de coronavirus. În cadrul acestor controale a fost monitorizată și 

activitatea didactică online. 

De la începutul anului școlar și până în prezent nu au fost semnalate alte probleme 

deosebite.  

  

 

 

 

     Inspector școlar general, 

         Prof. Gina Brînzan 

 

 

 

          Inspector școlar, 

          Prof. Adrian Silivestru 


